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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS (Processo nº 2005955-96.2014.815.0000) 
RELATOR            :  Marcos William de Oliveira, Juiz convocado para substituir o 
Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
IMPETRANTE(s) :   Kaline Carneiro Nunes e Antônio Duarte Vasconcelos 
PACIENTE           :   Fabio Ferreira de Lima
IMPETRADO       :  Juízo da Vara de Violência Doméstica da Capital

PROCESSUAL  PENAL. Habeas  corpus.  Prisão  preventiva.
Ausência de fundamentação. Inexistência de correlação entre
os motivos da prisão preventiva e os documentos juntados aos
autos.  Configuração.  Medidas  cautelares.  Concessão da
ordem.

_Constatada  a  ausência  de  fundamentação  do  decreto
preventivo consistente na inexistência de correlação entre os
requisitos do disposto no art. 312 do CPP e o caso concreto,
impõe-se  o  reconhecimento  da  nulidade  da  decisão  que
decretou a constrição do paciente.

VISTOS,  RELATADOS E  DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em conceder a ordem, nos termos do voto do Relator, e em desarmonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de  Habeas Corpus,  com pedido de liminar, impetrado por
Antônio  Duarte  Vasconcelos  Júnior  e  Kaline  Carneiro  Nunes  em favor  de Fábio
Ferreira Lima, sob o fundamento de que o paciente se encontra preso no Presídio do
Roger desde o dia 28 de março do corrente ano, por causa de decreto prisional emanado
da magistrada do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, sem que
contudo, existam motivos para a decretação da constritiva.

Alegam  que  o  decreto  prisional  não  se  encontra  fundamentado,
tendo se limitado a emitir uma ordem genérica, alegando que tal medida visa salvaguardar
a integridade física e psiquica da vítima.

Sustentam que a suposta vítima, que inclusive assina o preente HC,



tentou falar “com a nobre magistrada para libertar seu companheiro, haja vista que tudo
não passou de um mal entendido, sendo negado seu pedido para a soltura do paciente”.

Asseguram  que  “a  prisão  preventiva  encontra-se  notadamente
viciada,  pois  um  dos  requisitos  necessários  para  concessão  de  decreto  prisional
preventivo encontra-se comprovadamente afastado, uma vez que não existe ameaça a
integridade física da vítima, conforme ela mesma afirma”.

Argumentam  que  não  há  necessidade  de  prisão  cautelar,  pois  o
crime pelo qual o paciente foi indiciado não “apresenta maior gravidade, posto não estar
incluído no rol dos Crimes Hediondos”.

Reportam-se no sentido de que os fatos narrados pela autoridade
policial não corresponde à verdade real, uma vez que a própria denunciante reconhece
que tudo não passou de um mal-entendido, e nunca chamou a polícia e ainda, relatam
que o paciente possui todas as características necessárias para responder ao processo
em  liberdade,  pois  possui  residência  fixa,  trabalho  certo  e  não  responde  a  qualquer
processo criminal.

Pugna, ao final, pela concessão da ordem e consequente expedição
de alvará de soltura em favor do paciente e deferimento do pedido.

Junta documentos de fs. 22/73.

Informações prestadas. (fs. 81).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (fs.
86/88).

 
É o relatório

− VOTO –  Marcos William de Oliveira, Juiz convocado (Relator).

Cumpre conceder a ordem.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Inicialmente, alegam os impetrantes que não foram observados os
requisitos  para  a  decretação  da  prisão  preventiva,  posto  que  não  existe  ameaça  à
integridade física da vítima e ainda, não há ameaça à ordem pública.

Repise-se que alegam os impetrantes que a decisão que decretou a
custódia preventiva do paciente não pode subsistir posto que a própria ofendida deseja
que sei companheiro seja posto em liberdade, não havendo, portanto, risco à integridade
física da vítima.

De fato, analisando detidamente a decisão que indeferiu o pedido de
liberdade provisória do paciente (fs. 68/72), constata-se que a magistrada singular afirmou
que “no dia do flagrante a vítima estava na casa de uma amiga, que fica vizinha da casa
do seu ex-companheiro, e, sem motivo justificado, passou a agredir fisicamente a vítima,
causando sérios hematomas, não sendo esta a primeira vez que isso ocorre. Outrossim, a
certidão de antecedentes criminais da conta que o mesmo é afeito à prática delitiva”.



Ou seja, percebe-se, claramente, que a magistrada fundamentou sua
decisão, concretamente, no fato do paciente já ter praticado o mesmo fato contra a vítima,
no  entanto,  analisando  a  certidão  de  antecedentes  criminais  do  acusado,  às  fs.  61,
verifica-se  que  o  paciente  somente  responde  ao  processo  originário  deste  HC,  não
havendo nada em relação à prática de outro delito do mesmo tipo.

Verifica-se na decisão vergastada, que não, apesar de devidamente
embasada num dos requisitos da prisão preventiva, tal fato, a reiteração da conduta, não
existiu,  configurando-se,  assim,  a  decisão  desfundamentada  e  o  consequente
constrangimento ilegal.

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  HABEAS  CORPUS.
PRETENSÃO  DE  RESTABELECIMENTO  DA  CUSTÓDIA
CAUTELAR DA PACIENTE, DECRETADA PELO TRIBUNAL A QUO,
EM  RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.
IMPOSSIBILIDADE.GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA.  CLAMOR
PÚBLICO.  FUNDAMENTO  INIDÔNEO.REITERAÇÃO  DELITIVA.
INOVAÇÃO  DO  AGRAVANTE.  FUNDAMENTOS  QUE  NÃO
INTEGRAM  O   DECRETO  PRISIONAL.   AGRAVO  REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. Hipótese em que, em Recurso em Sentido Estrito, interposto contra
decisão  que  concedera  liberdade  provisória  à  paciente,  foi
restabelecida, pelo Tribunal de 2º Grau,  a sua prisão cautelar. (...)III.
Não  havendo  fundamentação  idônea,  com  base  em  fatos
concretos, quanto à necessidade da prisão, com demonstração
da existência de qualquer das hipóteses que autorizam a prisão
preventiva,  deve  a  paciente  ser  posta  em  liberdade.IV.  A
reiteração delitiva, alegada pelo ora agravante, para justificar a
prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública,
não integra os fundamentos apresentados pelo Tribunal a quo,
para  decretar  a  prisão  da  paciente,  constituindo  inovação.V.
Agravo  Regimental  improvido.(AgRg  no  HC  127.876/MG,  Rel.
Ministra  ASSUSETE  MAGALHÃES,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
04/12/2012, DJe 18/12/2012)

Deste  modo,  reconhecendo-se  que  o  encarceramento  cautelar  é
medida excepcional, somente autorizado quando vislumbrados os requisitos do art. 312 do
CPP, é certo que a prisão preventiva não pode permanecer como fundamento da prisão
de Fábio Ferreira de Lima.

Por  outro  lado,  ressalte-se  que  de  acordo  com  as  informações
prestadas pela autoridade dita coatora, fs. 81, o paciente foi preso preventivamente no dia
28 de março deste ano de 2014 e até o dia 19 de maio, ainda não havia sido oferecida
denúncia contra o mesmo.

Portanto, impõe-se a concessão da ordem.

Ante o exposto, concedo a ordem.

Expeça-se  alvará  de  soltura  em  favor  do  paciente,  colocando-o
imediatamente em liberdade salvo se, por outro motivo, não deva permanecer preso.

É o voto.



Presidiu  a  sessão,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos William de Oliveira
(Juiz de Direito convocado para substituir o Des. Luiz Silvio Ramalho Júnior), Relator, e
Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  o
Excelentíssimo Senhor Paulo Barbosa de Almeida, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz
Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 29 de
julho de 2014.

Marcos William de Oliveira 
       Juiz Convocado 
            - Relator -


